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مالحظة للقارئ

يف آذار/مارس 2020، كان من املُقّرر للجنة وضع املرأة 
التابعة لهيئة األمم املتحدة أن تُجري استعراًضا وتقييًم 

لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، بعد مرور خمسة 
وعرشين عاًما منذ اعتمده يف املؤمتر العاملي الرابع 

املعني باملرأة، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعرشين 
للجامعة العامة املنعقدة عام 2000، فضالً عن اإلسهام 
يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عىل نحو 

مراٍع للمنظور الجنساين. اضطلعت 172 دولة بعمليات 
االستعراض الوطنية وأعّدت التقارير الوطنية )هنا(. 

وأجرت جميع اللجان الوطنية الخمس لألمم املتحدة 
عمليات االستعراض الوطني لتقييم التوجهات ولرسم خطة 

العمل املقبلة )واردة   هنا(. كم تم إعداد تقرير شامل 
.)E/CN.6/2020/3( لدعم العمل الذي تضطلع به اللجنة

 نظرًا للتطور الرسيع لوضع مرض فريوس كورونا العاملي 
)كوفيد-19( يف بداية عام 2020، قررت الدول األعضاء 

عقد جلسة مخترصة قصرية. وعليه، عقدت اللجنة اجتمًعا 
يف يوم 9 آذار/مارس 2020، حني اعتمدت إعالنًا سياسيًا 

مبناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والعرشين 
  .)E/2020/27( للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة

م  لدى اعتمد اإلعالن السيايس، تُرحب الحكومات بالتقدُّ
املُحَرز، ولكنها تُقر أيًضا بعدم تحقيق أّي بلد للمساواة 

الكاملة بني الجنسني والتمكني التام للنساء والفتيات، 
وبأن التقدم املُحَرز كان عموًما دون الرسعة أو العمق 

م يف بعض املجاالت،  املطلوبني. تفاوتت مستويات التقدُّ
وال تزال الثغرات الكبرية قامئة، وظهرت تحديات جديدة 

يف أثناء تنفيذ منهاج العمل ومجاالت اهتمماته الحاسمة 
االثني عرش. وتتطلب بذل جهود مكثفة، مبا يف ذلك ما 

يتعلق بالتعليم، واملشاركة والقيادة، والتمكني االقتصادي، 
وأعمل الرعاية واألعمل املنزلية غري مدفوعة األجر، 

والحمية االجتمعية، وتغري املناخ والكوارث الطبيعية، 
وأشكال العنف واملمرسات الضارة، والنزاع املسلح 
وعمليات السالم، والصحة، والجوع وسوء التغذية.  

واستجابًة لذلك، تتعهد الحكومات بأخذ املزيد من 
اإلجراءات لكفالة التنفيذ الكامل والفّعال واملعّجل 

إلعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقتني الختاميتني للدورة 
االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة، عن طريق 

عدد من إسرتاتيجيات التنفيذ الشاملة، مبا يف ذلك ما ييل: 
إبطال جميع القوانني التمييزية، والتخلص من األعراف 

االجتمعية التمييزية وأشكال التنميط الجنساين، وتعزيز 
املؤسسات، وتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف عملية 
التنمية املستدامة، والتمويل الكايف، وتعزيز املساءلة، 

وتسخري إمكانات التكنولوجيا واالبتكار، وسد الثغرات يف 
توافر البيانات واألدلة، وتوطيد التعاون الدويل والرشاكات 

من أجل تنفيذ االلتزامات.

 وتؤكد الحكومات من جديد أن املساواة بني الجنسني 
ومتكني جميع النساء والفتيات سيقدمان إسهاًما ذا أهمية 

حاسمة يف امليض قدًما بتنفيذ جميع أهداف التنمية 
املستدامة وسيُسلطان الضوء عىل دور لجنة وضع املرأة.

تُسلم الحكومات بالدور املهم الذي تؤديه هيئة األمم 
املتحدة للمرأة يف تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 

جميع النساء والفتيات، كم تُرحب بإسهامات املجتمع 
املدين يف تنفيذ منهاج العمل وتتعهد بتهيئة وكفالة بيئة 

آمنة ومواتية لهن.

 ويف الختام، يلتزم الوزراء وممثلو الحكومات بالتنفيذ 
الكامل والفّعال واملعّجل إلعالن ومنهاج عمل بيجني، 

وذلك من خالل تعزيز الجهود الجمعية من أجل تحقيق 
املساواة بني الجنسني ومتكني جميع الفتيات والنساء، مبا يف 

ذلك كفالة متتعهن التام بحقوق اإلنسان الواجبة لهن.

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations#reports
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations#regional-review-processes
https://undocs.org/E/CN.6/2020/3
https://undocs.org/ar/E/2020/27
https://undocs.org/ar/E/2020/27


3

نحن، وزراء وممثلي الحكومات،

وقد اجتمعنا يف الدورة الرابعة والستني للجنة وضع املرأة، يف 

نيويورك، مبناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والعرشين 

للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة الذي ُعقد يف بيجني يف عام 

1995، من أجل إجراء استعراض وتقييم لتنفيذ     إعالن ومنهاج 

عمل بيجني والوثيقتني الختاميتني للدورة االستثنائية الثالثة 

والعرشين للجمعية العامة املعنونة ”املرأة عام2000 : املساواة 

بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي والعرشين“، 

مبا يف ذلك إجراء تقييم للتحديات والثغرات الراهنة التي تؤثر 

عىل تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني وعىل تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات وضمن متتعهن التام 

بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية عىل قدم املساواة مع 

الرجال والفتيان طوال دورة حياتهن وإسهام ذلك يف تنفيذ خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 عىل نحو مراع ٍللمنظور الجنساين، 

ومن أجل ضمن التعجيل بتنفيذ منهاج العمل، والتزاماً مّنا 

بكفالة تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف األعمل التحضريية 

لجميع املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة التي تعقدها األمم 

املتحدة يف امليادين اإلمنايئ واالقتصادي واالجتمعي والبيئي 

واإلنساين وامليادين ذات الصلة ويف تنفيذها ومتابعتها املتكاملني 

واملنّسقني بحيث تسهم هذه املؤمترات بشكل فعال يف تحقيق 

املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات، 

1 - نؤكد من جديد إعالن ومنهاج عمل بيجني  والوثيقتني 

الختاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة)2( 

واإلعالناتِ التي اعتمدتها لجنة وضع املرأة مبناسبة الذكرى السنوية 

العارشة والخامسة عرشة والعرشين النعقاد املؤمتر العاملي الرابع 

املعني باملرأة، ونلتزم بتنفيذ هذه الصكوك جميعا؛

2 - نسلّم بأن التنفيذ الكامل والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج 

عمل بيجني والوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة أمران يعزز كلّ منهم اآلخر 

يف مساعي تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء 

والفتيات وإعمل حقوق اإلنسان الواجبة لهن، ونهيب بالدول التي 

مل تصّدق عىل االتفاقية وبروتوكولها االختياري أو مل تنضم إليهم 

بعُد أن تنظر يف القيام بذلك؛    

3 - نشدّد عىل العالقة التعاضدية بني تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات والتنفيذ الكامل واملعّجل 

إلعالن ومنهاج عمل بيجني، وتنفيذ خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 عىل نحو مراع ٍللمنظور الجنساين، واملؤمترات 

الرئيسية ومؤمترات القمة ذات الصلة التي تعقدها األمم املتحدة 

ونتائجها وجهود متابعتها، ونشدّد أيضا ًعىل أن املساواة بني 

الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات سيقدمان إسهاما ذا 

أهمية حاسمة يف امليض قدما ًبتنفيذ جميع األهداف والغايات 

الواردة يف خطة عام 2030؛ 

4 - نرحب بعقد االستعراضات اإلقليمية التي اضطلعت بها لجان 

األمم املتحدة اإلقليمية، مع اإلحاطة علمً مبا متخضت عنه هذه 

العمليات الحكومية الدولية من نتائج عىل الصعيد اإلقليمي 

أسهمت يف استعراض عام 2020 الذي تجريه لجنة وضع املرأة؛ 

5 - نرحب أيضاَ  بالتقدم املحرز نحو التنفيذ الكامل والفعال 

واملعّجل إلعالن ومنهاج عمل بيجني من خالل اإلجراءات 

املتضافرة يف مجال السياسة العامة التي اتخذت عىل الُصعد 

الوطني واإلقليمي والعاملي، ونرحب كذلك بأنشطة االستعراض 

التي تضطلع بها الحكومات يف سياق الذكرى السنوية الخامسة 

والعرشين للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة، مع التنويه 

باإلسهامات الهامة التي يقّدمها املجتمع املدين وسائر أصحاب 

املصلحة املعنيني، ونشري إىل قرار الجمعية العامة 73/340 املؤرخ 

 12أيلول /سبتمرب 2019 ونتطلع إىل االجتمع الرفيع املستوى الذي 

تنّظمه الجمعية العامة بشأن الذكرى السنوية الخامسة والعرشين 

للمؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة واملقرر عقده يف 23 أيلول/

سبتمرب 2020 عن موضوع ”التعجيل بتحقيق املساواة بني الجنسني 

ومتكني جميع النساء والفتيات“؛ 

6 - نعرب عن قلقنا ألن التقّدم املحرز كان عموماً دون الرسعة 

والعمق املطلوبني ولتفاوت مستوياته يف بعض املجاالت ولكون 

ثغراتٍ كبرية ال تزال قامئة وعقباتٍ منها العقبات الهيكلية 

واملمرسات التمييزية ومشكلة تأنيث الفقر مل تُذلل بعد، ونقر 

بأنه بعد ميض خمسة وعرشين عاماً عىل انعقاد املؤمتر العاملي 

الرابع املعني باملرأة مل يحقق أيّ بلدٍ املساواةَ الكاملة بني الجنسني 

والتمكني التام للنساء والفتيات، وبأن مستويات عالية من انعدام 

املساواة ال تزال قامئةً عىل صعيد العامل، وبأن كثريا من النساء 

والفتيات يعشن أشكاال متعددة ومتداخلة من التمييز والضعف 

والتهميش طوال دورة حياتهن وبأن هؤالء النساء والفتيات، وقد 

يشَملْن ضمن أخريات النساءَ املنحدرات من أصل أفريقي والنساء 

املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز والريفيات ونساءَ 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/340
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الشعوب األصلية وذوات اإلعاقة واملهاجرات واملسنات، أحرزن أقل 

قدر من التقدم مقارنةً بغريهن؛ 

7 - نقر بأنّ الفقر وعدم املساواة االقتصادية عىل الصعيد العاملي 

وعدم توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل داخل البلدان وفيم 

بينها يشّكل جميعها تحدياتٍ جوهرية تعرتض تنفيذ إعالن ومنهاج 

عمل بيجني؛ 

 8 - نقر أيضاً بأن النساء والفتيات يؤدين دوراً حيوياً بوصفهن 

عوامل فاعلة يف التنمية، وبأنه ال سبيل إىل تحقيق كامل اإلمكانات 

البرشية وبلوغ التنمية املستدامة إذا ظلّ نصف البرشية محروماً 

من التمتع بكامل حقوق اإلنسان والفرص الواجبة له، وبأن أهداف 

التنمية املستدامة يجب تؤيت ُأكلها للجميع؛

 9 - نقر كذلك بأهمية انخراط الرجال والفتيان بشكل كامل 

كرشكاء وحلفاء اسرتاتيجيني، وبوصفهم عوامل فاعلة للتغيري إضافةً 

إىل كونهم مستفيدين منه، يف مساعي تحقيق املساواة بني الجنسني 

ومتكني جميع النساء والفتيات، ونلتزم باتخاذ تدابري إلرشاك الرجال 

والفتيان بالكامل يف الجهود املبذولة لتحقيق التنفيذ الكامل 

والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج عمل بيجني؛

10  - نسلّم بأن تحديات جديدة قد ظهرت ونؤكّد من جديد 

توافر اإلرادة السياسية لدينا ملعالجة التحديات الناشئة والقامئة 

وسدّ ثغرات التنفيذ املتبقية يف مجاالت االهتمم الحاسمة االثني 

عرش جميعها، وهي املرأة والفقر، وتعليم املرأة وتدريبها، واملرأة 

والصحة، والعنف ضد املرأة، واملرأة والنزاع املسلح، واملرأة 

واالقتصاد، واملرأة يف مواقع السلطة وصنع القرار، واآلليات 

املؤسسية للنهوض باملرأة، وحقوق اإلنسان للمرأة، واملرأة ووسائط 

اإلعالم، واملرأة والبيئة، والطفلة، ونلتزم التزاماً راسخاً بالقيام بذلك؛

 11 - نسلَم أيضاً  بأن هذه التحديات الجديدة تتطلب بذل جهود 

مكثفة من أجل التنفيذ الكامل والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج 

عمل بيجني ومجاالت اهتممه الحاسمة االثني عرش، مبا يف ذلك 

عن طريق ما ييل:

 )أ( تعزيز الجهود الرامية إىل إعمل حق جميع النساء والفتيات 

يف التعليم وإزالة العقبات التي تعرتض ذلك، وضمن توفري التعليم 

الجيد للجميع عىل قدم املساواة، وتوفري التدريب وتنمية املهارات، 

وتعزيز فرص التعلّم  مدى الحياة، ودعم مشاركة النساء والفتيات 

يف جميع القطاعات، وخاصة القطاعات التي ال يُكن ممثالت فيها 

عىل قدم املساواة مع الرجال والفتيان، ومنها عىل وجه التحديد 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوطيد التعاون الدويل 

بشأن هذه املسائل؛ 

)ب( كفالة متكني النساء جميعا ًمن املشاركة يف عملية صنع 

القرار بشكل كامل وهادف وعىل قدم املساواة مع الرجال، 

وضمن تكافؤ فرصهن معهم يف الوصول إىل املناصب القيادية 

والهيئات التمثيلية بكافة مستوياتها، والعمل عىل تعزيز 

أصواتهن، مع تهيئة بيئة آمنة ومتكينية لهن واتخاذ اإلجراءات 

إلزالة أي عقبات تعرقل ذلك؛ 

)ج( كفالة التمكني االقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز وصول 

النساء بشكل كامل إىل سوق العمل وفرص العمل الالئق وتكافؤ 

سبل وصولهن إىل هذه السوق وتلك الفرص مع ما يتوافر ألقرانهن 

من الرجال، واتخاذ إجراءات فعالة ملكافحة التمييز واإليذاء يف 

أماكن العمل، وتعزيز املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي 

القيمة، وتوفري الضمن االجتمعي، ودعم االنتقال من العمل غري 

النظامي إىل العمل النظامي يف جميع القطاعات، وتحسني إمكانية 

حصول املرأة عىل القروض وقدرتها عىل مبارشة األعمل الحرة 

وتعزيز الشمول املايل للنساء والفتيات وإملامهن باألمور املالية، 

وتوطيد التعاون مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني؛ 

)د( االعرتاف بتحّمل النساء والفتيات حصةً غري متناسبة من أعمل 

الرعاية واألعمل املنزلية غري مدفوعة األجر واتخاذ التدابري الالزمة 

لتقليل هذه الحصة وإعادة توزيعها، وتعزيز التوازن بني العمل 

والحياة الشخصية وتقاسم النساء والرجال مسؤوليات األرسة 

املعيشية مناصفة؛ 

)ه( تعزيز نظم الحمية االجتمعية وغريها من التدابري الرامية إىل 

دعم النساء والفتيات ومتكينهن وتخليصهن من أعباء الفقر التي 

تثقل كواهلهن، مبا يشمل األرس املعيشية التي تعيلها نساء؛ 

)و( تعميم مراعاة منظور جنساين يف السياسات العامة املتعلقة 

بالبيئة وتغرّي املناخ والحدّ من مخاطر الكوارث، والتسليم باألثر غري 

املتناسب لتغرّي املناخ والكوارث الطبيعية عىل النساء والفتيات، 

وال سيم الاليت يعشن أوضاعاً هشة، وتعزيز قدرة النساء والفتيات 

عىل الصمود وقابليتهن للتكيف ملجابهة اآلثار الضارة لتغرّي املناخ 

والكوارث الطبيعية، وتشجيع مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار 

املتعلق مبسائل البيئة وتغرّي املناخ وقيادتها لتلك العمليات؛ 

)ز( القضاء عىل جميع أشكال العنف واملمرسات الضارة التي 

تتعرض لها النساء والفتيات كافة، يف املجالني العام والخاص ومبا 
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يشمل السياق الرقمي، ومنعها والتصدي لها، والقضاء كذلك عىل 

االتجار بالبرش وأشكال الرق املعارصة وغريها من أشكال االستغالل 

ومنعها والتصدي لها، وضمن إمكانية لجوء املرأة إىل العدالة، 

وتوفري خدمات الدعم مبا فيها خدمات الدعم القانوين والصحي 

واالجتمعي لجميع النساء الاليئ يقعن ضحايا للعنف؛ 

)ح( تعزيز حمية النساء والفتيات يف سياق النزاع املسلح ومشاركة 

النساء بشكل كامل وهادف وعىل قدم املساواة مع الرجال يف 

عمليات صنع القرار بكافة مستوياتها ويف جميع مراحل عمليات 

السالم وجهود الوساطة، مبا يف ذلك يف مجال منع نشوب النزاعات 

املسلحة وحلّها، واإلقرار بدورهن القيادي يف تلك العمليات 

وبرضورة تعزيز متثيلهن يف مجال حفظ السالم؛ 

)ط( تعزيز الجهود الرامية إىل إعمل حق النساء والفتيات يف 

التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية طوال 

دورة حياتهن دون متييز من أي نوع، وتعزيز سبل متتعهن بشكل 

متكافئ بخدمات الصحة والرفاه املقّدمة للجميع وإتاحة تلك 

السبل لهن بنوعية جيدة وتكلفة ميسورة، مبا يف ذلك بغية تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة؛ 

)ي(  معالجة مشكلة الجوع وسوء التغذية بني النساء والفتيات 

من خالل إيالء االهتمم الحتياجاتهن التغذوية املتنوعة يف جميع 

مراحل الحياة؛ 

12 - نتعهد باتخاذ مزيد من اإلجراءات امللموسة لكفالة التنفيذ 

الكامل والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقتني 

الختاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة، مبا 

يف ذلك عن طريق ما ييل: 

)أ( إبطال جميع القوانني التمييزية وكفالة أن تكون القوانني 

والسياسات العامة والربامج صالحةً لجميع النساء والفتيات وأن 

تُنّفذ عىل نحو تام وفعال وأن تُقيّم بشكل منهجي لضمن فعاليتها 

والتأكد من أنها ال تخلق أوجه عدم مساواة وتهميش أو تعززها؛ 

)ب( التخلص من العقبات الهيكلية واألعراف االجتمعية التمييزية 

وأشكال التنميط الجنساين، وتعزيز األعراف واملمرسات االجتمعية 

التي متّكن جميع النساء والفتيات وتعرتف مبساهمتهن وتنبذ 

التمييز ضدهن والعنف املرتكب بحقهن، مبا يف من خالل تصوير 

النساء والفتيات يف وسائط اإلعالم بشكل متوازن ال يحبسهن يف 

القوالب النمطية املعتادة؛ 

)ج( تعزيز فعالية املؤسسات وخضوعها للمساءلة عىل جميع 

املستويات من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني جميع 

النساء والفتيات، وضمن القدرة عىل الوصول إىل العدالة 

والخدمات العامة بشكل متكافئ؛ 

)د( تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف مختلف األبعاد االقتصادية 

واالجتمعية والبيئية للتنمية املستدامة، بغية إعمل حقوق 

اإلنسان للجميع وتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع 

النساء والفتيات؛ 

)ه( تدعيم االلتزامات املتعلقة بتحقيق املساواة بني الجنسني 

ومتكني النساء والفتيات بالتمويل الكايف عن طريق حشد املوارد 

املالية من جميع املصادر؛ 

)و( تعزيز املساءلة عن تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتحقيق املساواة 

بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات؛ 

)ز( تسخري إمكانات التكنولوجيا واالبتكار من أجل تحسني حياة 

النساء والفتيات وسد الفجوة يف التنمية والفجوة الرقمية، مبا يف 

ذلك الفجوة الرقمية بني الجنسني، والتصدي للمخاطر والتحديات 

الناشئة عن استخدام التكنولوجيات؛ 

)ح( سد الثغرات يف توافر البيانات واألدلة القامئة عىل التجربة 

عن طريق تحسني الجمع املنتظم لإلحصاءات الجنسانية وتحليلها 

واستخدامها بسبل منها تنمية القدرات اإلحصائية الوطنية، بغية 

تعزيز تنفيذ السياسات العامة والربامج وتقييمها؛ 

)ط( توطيد التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون فيم بني بلدان 

الشمل وبلدان الجنوب والتعاون فيم بني بلدان الجنوب والتعاون 

الثاليث، وكذلك الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، من أجل 

تنفيذ االلتزامات املتعلقة بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني 

جميع النساء والفتيات؛ 

13 - نؤكد من جديد املسؤولية الرئيسية للجنة وضع املرأة 

عن متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة والوثيقتني 

الختاميتني للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة 

ونشري إىل أعمل املتابعة التي اضطلعت بها اللجنة يف هذا الصدد، 

ونؤكد من جديد أيضاً دور اللجنة الحّفاز يف تعزيز املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة ويف تعزيز ورصد تعميم مراعاة املنظور 

الجنساين داخل منظومة األمم املتحدة ويف تنسيق تنفيذ ورصد 

منهاج عمل بيجني الذي يقر بأن اإلعمل الكامل لجميع حقوق 
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اإلنسان والحريات األساسية الواجبة لجميع النساء والفتيات ال غنى 

عنه لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات، ونؤكد 

من جديد كذلك أن اللجنة تساهم أيضاً يف متابعة خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 حتى يتسنى التعجيل بتحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات؛ 

14 - ننوه بالذكرى السنوية العارشة إلنشاء هيئة األمم املتحدة 

 للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة( هيئة األمم املتحدة للمرأة 

 )ونؤكد مجدداً دورها الهام يف تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 

جميع النساء والفتيات، ويف توفري الدعم للدول األعضاء، وتنسيق 

جهود منظومة األمم املتحدة، وحشد جهود املجتمع املدين 

والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، عىل جميع 

املستويات، دعمً للتنفيذ الكامل والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج 

عمل بيجني ولتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عىل نحو 

يراعي املنظور الجنساين؛

15  - نهيب مبنظومة األمم املتحدة أن تواصل دعم التنفيذ الكامل 

والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج عمل بيجني بوسائل منها التعميم 

املنهجي ملراعاة املنظور الجنساين، وتعبئة املوارد لتحقيق النتائج، 

ورصد التقّدم املحرز وتقييمه بواسطة البيانات ونظم املساءلة 

الحازمة؛ 

 16 - نرحب مبا يقدمه املجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمت 

غري الحكومية واملنظمت النسائية ومنظمت املجتمع املحيل، 

واملنظمت التي يقودها الشباب وسائر أصحاب املصلحة اآلخرين 

مثل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف حال وجودها، من 

إسهامات يف تنفيذ     إعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتعهد مبواصلة 

تقديم الدعم، عىل الُصعد املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي، 

للجهود التي يبذلها املجتمع املدين يف مجال النهوض باملساواة 

بني الجنسني وتعزيزها ومتكني جميع النساء والفتيات، وذلك 

بوسائل منها تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمجتمع املدين وكفالتها له، 

ونسلّم بأهمية التفاعل مع املجتمع املدين بشكل يتسم باالنفتاح 

والشفافية وال يهّمش أحداً بوصف ذلك إسهاماً نحو تحقيق 

املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات؛ 

17 - نلتزم بالتنفيذ الكامل والفعال واملعّجل إلعالن ومنهاج عمل 

بيجني عن طريق تعزيز ما نبذله من جهود جمعية من أجل 

تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات، 

مبا يف ذلك كفالة متتعهن التام بحقوق اإلنسان الواجبة لهن.
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هيئة األمم المتحدة للمرأة هي منظمة تابعة لألمم المتحدة مكرّسة للمساواة بين 

تأسست  وقد  والبنات،  النساء  عن  عالمية  مدافعة  وهي  المرأة،  وتمكين  الجنسين 

لتعجيل التقدم نحو تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم.

على  العاكفة  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تدعم 

الحكومات  مع  وتعمل  الجنسين،  بين  المساواة  لتحقيق  عالمية  معايير  تحديد 

والمجتمع المدني على تصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات الالزمة من 

أجل تنفيذ تلك المعايير. وتدعم الهيئة المشاَركة المتساوية للمرأة في جميع مجاالت 

والمشاركة  القيادة  زيادة  وهي:  أولوية،  ذات  مجاالت  خمسة  على  وتركز  الحياة، 

العمليات  جوانب  جميع  في  المرأة  وإشراك  المرأة؛  ضد  العنف  وإنهاء  النسائية؛ 

بين  المساواة  وجعل  للمرأة؛  االقتصادي  التمكين  وتعزيز  واألمن؛  بالسالم  المعنية 

الجنسين أمراً مركزياً في الميزنة الوطنية والتخطيط اإلنمائي الوطني. وتنهض هيئة 

األمم المتحدة للمرأة أيضاً بتنسيق وتعزيز عمل منظومة األمم المتحدة الرامي إلى 

الدفع بالمساواة بين الجنسين.


